PATVIRTINTA
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko
2018 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1V-158
(Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
viršininko 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1V-167
redakcija)
VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 2016-2019
METAMS ĮGYVENDINIMO 2019 METAIS PRIEMONIŲ PLANAS
Tikslas – mažinti korupcijos pasireiškimo prielaidas didinant teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros
skaidrumą.
Tikslo rezultato kriterijai –Visuomenės pasitikėjimo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie
Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) veikla didėjimas, teigiamai Inspekcijos veiklą vertinančių asmenų, kurie
naudojosi Inspekcijos teikiamomis paslaugomis, dalies didėjimas, asmenų, anoniminės apklausos metu nurodžiusių,
kad davė kyšį Inspekcijos pareigūnams, skaičiaus mažėjimas (vertinant rezultato kriterijus atliekami reprezentatyvūs
tyrimai).
1 uždavinys – išaiškinti korupcijos prielaidas, priežastis ir jas šalinti.
Eil. Priemonės pavadinimas
Įvykdymo
Atsakingi vykdytojai Kontroliuojantys asmenys
Nr.
terminai
1.
Įgyvendinti „vieno langelio“ principą,
2019 m. II
Veiklos procesų ir
Patarėjas, kuruojantis
ketv.
vidaus kontrolės
Veiklos procesų ir vidaus
registruojant asmenis konsultacijoms
skyriaus
vedėjas
kontrolės skyriaus veiklą
vietoje.
Informacinių sistemų
valdymo skyriaus
vedėjas

Viršininko pavaduotojas,
kuruojantis Informacinių
sistemų valdymo skyrių

Vykdyti aktyvią nustatytos tvarkos dėl
Inspekcijos darbuotojų apsaugos nuo
neteisėto poveikio laikymosi stebėseną.
Teikti Specialiųjų tyrimų tarnybai
svarbiausių rengiamų teisės aktų projektus
antikorupcinio požiūrio įvertinimui.

Nuolat

Vidaus tyrimų
skyriaus vedėjas

Patarėjas, kuruojantis Vidaus
tyrimų skyriaus veiklą

2019 m. IIV ketv.

Administracijos
padalinių, rengiančių
teisės aktų projektus,
vadovai

Kancleris

4.

Atrankos būdu tikrinti Inspekcijos
darbuotojų priimtų sprendimų teisėtumą ir
imtis priemonių nustačius pažeidimus.

Nuolat

Vidaus tyrimų
skyriaus vedėjas

5.

Užtikrinti spaudoje bei kitose masinėse
informavimo priemonėse pasirodžiusios
informacijos, susijusios su Inspekcijos
darbuotojų galimomis korupcinio
pobūdžio veikomis, patikrinimą bei greitą
reakciją į tokią informaciją.
Bendradarbiauti su teisėsaugos
institucijomis (Specialiųjų tyrimų tarnyba,

Pagal
poreikį

Vidaus tyrimų
skyriaus vedėjas

Inspekcijos patarėjas,
kuruojantis Vidaus tyrimų
skyriaus veiklą

Atstovas viešiesiems
ryšiams
Vidaus tyrimų
skyriaus vedėjas

Viršininkas

2.

3.

6.

Nuolat

Inspekcijos patarėjai,
kuruojantys administracijos
padalinių, rengiančių teisės
aktų projektus, veiklą
Inspekcijos patarėjas,
kuruojantis Vidaus tyrimų
skyriaus veiklą

Inspekcijos patarėjai,
kuruojantys administracijos

2

Finansinių nusikaltimų tarnyba prie
Vidaus reikalų ministerijos, Generaline
prokuratūra), keistis aktualia informacija
ir metodine pagalba pagal kompetenciją.

padalinių veiklą
Teisės departamento
direktorius

Kancleris

Informacinių sistemų
valdymo skyriaus
vedėjas

7.

8.

9.

10.

11.

Sustiprinti Inspekcijos tarnybinių
duomenų apsaugą, taikant principą
„būtina žinoti“, t. y. nustatyti tvarką, kad
Inspekcijos darbuotojai turi teisę naudotis
tik tokios apimties Inspekcijos
duomenimis, kiek tai yra būtina jų
tarnybinėms funkcijoms atlikti.
Gavus pagrįstų duomenų apie galimai
padarytas korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas, perduoti
informaciją pagal kompetenciją
teisėsaugos institucijoms.
Organizuoti Inspekcijos vykdomų pažymų
apie statinio statybą be nukrypimų nuo
esminių statinio projekto sprendinių
išdavimo ir deklaracijų apie statybos
užbaigimą tvirtinimo funkcijų perdavimą
ekspertizės įmonėms teikiant Aplinkos
ministerijai reikiamą konsultacinio
pobūdžio informaciją, rengiant vidaus
teisės aktų pakeitimo projektus.
Sukurti automatinio prašymų išduoti
užbaigimo aktus skirstymo Inspekcijos
darbuotojams modelį informacinėje
sistemoje „Infostatyba“.

2019 m. III
ketv.

Atlikti 2018 metais Inspekcijoje vykdyto
Administracinių teisės pažeidimų
kodekso/Administracinių nusižengimų
kodekso taikymo analizę.

Veiklos gerinimo
skyriaus vedėjas
Administravimo
skyriaus vedėjas

Kancleris

Teisės departamento
direktorius

Esant
poreikiui

Vidaus tyrimų
skyriaus vedėjas

Patarėjas, kuruojantis Vidaus
tyrimų skyriaus veiklą

2019 m. I –
IV ketv.

Veiklos gerinimo
skyriaus vedėjas

Patarėjai, kuruojantys
administracijos padalinių
veiklą

Vidaus tyrimų
skyriaus vedėjas
Teisės departamento
direktorius

Kancleris

2019 m. I
ketv.

Informacinių sistemų
valdymo skyriaus
vedėjas

Viršininko pavaduotojas,
kuruojantis Informacinių
sistemų valdymo skyrių

2019 m.
III-IV ketv.

Teisės departamento
direktorius

Kancleris

Vidaus tyrimų
skyriaus vedėjas
Informacinių sistemų
valdymo skyriaus
vedėjas

Patarėjas, kuruojantis Vidaus
tyrimų skyriaus veiklą
Kancleris

Reglamentuoti tvarką ir kriterijus, kuriais 2019 m. III
remiantis IS ,,Infostatyba“ paskirsto
ketv.
prašymus suteikti administracines
paslaugas bei pranešimus apie statybos
pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos
sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą
Inspekcijos darbuotojams.
2 uždavinys – užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę Inspekcijos darbuotojų veiklą.
13. Analizuoti Inspekcijos administracijos
Nuolat
Vidaus tyrimų
Patarėjas, kuruojantis
teritorinių padalinių veiklą (jos
skyriaus vedėjas
Vidaus tyrimų skyriaus
efektyvumą, kokybę, operatytvumą) bei
veiklą
administracinių paslaugų teikimo
procedūras ir pateikti pasiūlymus dėl
12.

3

veiklos gerinimo.
14.

Modifikuotas Inspekcijos atvirų duomenų
portalas, kuriame patogiu formatu
(žemėlapiais ir (ar) grafikais) paviešinta
visuomenei ir žiniasklaidai aktuali
informacija apie Inspekcijos atliktus ūkio
subjektų ir statybą leidžiančių dokumentų
patikrinimus.
Atlikti slapto kliento tyrimus Inspekcijos
centriniame ir teritoriniuose padaliniuose.

2019 m. IIV ketv.

Administravimo
skyriaus vedėjas

2019 m. I –
IV ketv.

Veiklos gerinimo
skyriaus vedėjas

Rengti pranešimus žiniasklaidai apie
antikorupcinių priemonių įgyvendinimą
Inspekcijoje.

2019 m.
liepos mėn.

Administracijos
padalinių, atsakingų
už antikorupcinių
priemonių vykdymą,
vadovai

Patarėjai, kuruojantys
administracijos padalinių
veiklą

Atstovas viešiesiems
ryšiams
Konsultavimo
skyriaus vedėjas

Kancleris

Kancleris

Patarėjas, kuruojantis
Veiklos gerinimo skyriaus
veiklą
3 uždavinys – didinti visuomenės pasitikėjimą Inspekcija ir gerinti jos nuomonę apie Inspekcijos veiklą.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

Skelbti informacinius pranešimus apie
Inspekcijos veiklą ir teritorijų planavimo
ir statybos sričių teisinį reguliavimą
Inspekcijos išoriniame puslapyje,
socialiniame tinkle Facebook, teikti
informaciją Aplinkos ministerijai apie
Inspekcijos veiklą.
Viešinti interneto svetainėje ir
socialiniame tinkle pranešimus,
infografikus, video instrukcijas, socialines
reklamas, kurių tikslas - ugdyti
visuomenės nepakantumą savavališkoms
statyboms ir skatinti gyventojus
netoleruoti ir Inspekcijai pranešti apie
pastebėtus pavojingus, žalą aplinkai,
darniai plėtrai ir visuomenės saugumui
darančius pažeidimus, informuoti apie
visuomenės galimybes įsitraukti į
aplinkos formavimo procesus.
Teikti konsultacinio ir kt. pobūdžio
informaciją regioninės spaudos
leidiniuose.

Dalyvauti televizijos ir radijo laidose
pristatant neteisėtų statybų ir korupcijos
problematiką.

2019 m. IIV ketv.

Viršininkas

Atstovas viešiesiems
ryšiams

Nuolat

Veiklos gerinimo
skyriaus vedėjas
Atstovas viešiesiems
ryšiams

Patarėjai, kuruojantys
administracijos padalinių
veiklą
Viršininkas

Vidaus tyrimų
skyriaus vedėjas

2019 m. IIV ketv.

Pagal
poreikį

Konsultavimo
skyriaus vedėjas

Patarėjas, kuruojantis
teritorinių padalinių veiklą

Teritorinių padalinių
vadovai

Viršininkas

Atstovas viešiesiems
ryšiams
Konsultavimo
skyriaus vedėjas
Atstovas viešiesiems
ryšiams

Viršininkas
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21.

22.

23.

24.

Užtikrinti aktyvų informacijos, kurios
tikslas – ugdyti visuomenės nepakantumą
savavališkoms statyboms ir skatinti
gyventojus netoleruoti ir Inspekcijai
pranešti apie pastebėtus pavojingus, žalą
aplinkai, darniai plėtrai ir visuomenės
saugumui darančius pažeidimus,
informuoti apie visuomenės galimybes
įsitraukti į aplinkos formavimo procesus –
viešinimą radijo stotyse
Surengti susitikimus su savivaldybių
administracijomis (susitikimų tikslas –
užtikrinti aktyvesnį bendradarbiavimą ir
efektyvesnį savivaldybių konsultavimo
procesą mažinant neteisėtų savivaldybių
administracijų priimtų sprendimų
skaičių).

Surengti susitikimus su regionuose
įsikūrusiomis bendruomenėmis
(susitikimų metu Inspekcijos specialistai
pristatys bendruomenių atstovams aiškią
konsultacinio pobūdžio šviečiamąją
informaciją apie teisinį reglamentavimą,
pristato kaip įsitraukti į aplinkos
formavimo procesus bei supažindins su
pagrindinėmis Inspekcijos funkcijomis;
susitikimų metu bus skatinamas
neabejingumas korupcijos apraiškoms ir
savavališkos statybos reiškiniui).
Atlikti 2018 m. vartotojų pasitenkinimo
Inspekcijos teikiamomis paslaugomis
indekso apskaičiavimo tyrimą.

2019 m. I –
III ketv.

Konsultavimo
skyriaus vedėjas

Viršininkas

Atstovas viešiesiems
ryšiams

2019 m. IIV ketv.

Veiklos gerinimo
skyriaus vedėjas
Konsultavimo
skyriaus vedėjas
Informacinių sistemų
valdymo skyriaus
vedėjas

2019 m. IIV ketv.

Teritorinių padalinių
vadovai
Veiklos gerinimo
skyriaus vedėjas

Patarėjai, kuruojantys
Veiklos gerinimo skyriaus,
teritorinių padalinių veiklą
Kancleris
Viršininkas

Patarėjai, kuruojantys
Veiklos gerinimo skyriaus,
teritorinių padalinių veiklą

Teritorinių padalinių
vadovai

2019 m. IV
ketv.

Veiklos gerinimo
skyriaus vedėjas
Administravimo
skyriaus vedėjas

Patarėjas, kuruojantis
Veiklos gerinimo skyriaus
veiklą
Kancleris

25.

Atlikti visuomenės apklausų nuomonės
tyrimą.

2019 m.
III-IV ketv.

Veiklos gerinimo
skyriaus vedėjas

Patarėjas, kuruojantis
Veiklos gerinimo skyriaus
veiklą

26.

Inspekcijos išoriniame tinklalapyje
paviešinti informaciją apie dažniausiai
nustatomus teisės aktų pažeidimus
teritorijų planavimo ir statybos srityse.

2019 m. II
ketv.
2019 m. IV
ketv.

Veiklos gerinimo
skyriaus vedėjas

Viršininkas
Patarėjai, kuruojantys
Vidaus tyrimų ir Veiklos
gerinimo skyrių veiklą

Vidaus tyrimų
skyriaus vedėjas
Administracijos
padalinių vadovai

5

Atstovas viešiesiems
ryšiams
Pagal kompetenciją informuoti visuomenę Esant
Atstovas viešiesiems Viršininkas
apie Inspekcijos darbuotojų galimai
poreikiui
ryšiams
padarytas korupcinio pobūdžio veikas.
4 uždavinys – ugdyti nepakantumą korupcijos apraiškoms, bendrą antikorupcinę kultūrą Inspekcijoje, sudaryti sąlygas
Inspekcijos darbuotojams tobulintis ir kelti kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje.

27.

28.

Organizuoti mokymus Inspekcijos
darbuotojams korupcijos prevencijos
temomis.

2019 m.
III-IV ketv.

Patarėjas žmogiškųjų
išteklių valdymo
klausimais

________________

Viršininkas

